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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 23.11.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-09 Dato: 17. november2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

Innkalt: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm 

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Saksliste næringsrådet 16.11.2010 

 

AU 34/11 Referat/protokoll AU-møte 28.09.2011 og Rådmannsforum 08.11.2011. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.09.2011 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 08.11.2011 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.09.2011 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 08.11.2011 tas til etterretning. 

 

AU 35/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Sak:  Det vises til presentasjon i Trondheimsregionen-regionrådet i Leksvik.  I henhold til prosesspla-

nen for prosjektet gir Røe kommunikasjon en kort redegjørelse for prosjektet og arbeidet så 

langt i dette AU-møtet, resultater fra questback-undersøkelsen vil foreligge og bli gjennomgått.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 36/11 Uttalelse KVU Transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer. 

Sak: Jeg viser til kort redegjørelse i Trondheimsregionen-regionrådets møte i Leksvik og tidligere ut-

sendt forslag til AU. Regionrådet signaliserte ikke innvending mot at AU videreførte Trond-

heimsregionens uttalelse i forhold til presentasjonen av hovedpunkter, se presentasjon.  

 Etter ordførermøte på Stiklestad 27.10.11 har det vært kontakt mellom fylkeskommunene i for-

hold til å samordne sine uttalelser. I denne prosessen har også Trondheimsregionen delvis vært 

involvert. Daglig leder oversendte følgende administrative signaler fra Trondheimsregionen til 

fylkeskommunene: 

 Viktigst, må komme i første periode: 
- Rask elektrifisering Trondheim-Steinkjer 
- Dobbelsporutvikling på strekningen Marienborg-Stjørdal, med kapasitet for kvartersfrekvens i rush 

 E6: 
- Størst utfordringer på dagens E6 Trondheim- Stjørdal. Spesielt å forbedre framkommelighet for 

nærings- og kollektivtrafikk og pålitelighet/trafikksikkerhet i vegtunnelene.  Vi er ikke uenig i at det er 
behov for tiltak Kvithamar-Åsen, men disse bør – på samme måte som for E6 Trondheim-Stjørdal – 
prioriteres ut fra konkrete utfordringer og reelle behov.  

- Regionalpolitisk enighet om utbygging av E6 sør for Trondheim må ikke forrykkes gjennom å forsere 
ressurskrevende tiltak Trondheim-Steinkjer. Forbedringer på E6-sør vil komme hele Trøndelag til 
gode. 

 Generelt: 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_35-11_Orienteringer-_KVU_og_FoU-strategi.pdf
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- Regionalpolitisk mål om reisetid ned mot en time er vi bare kjent med at gjelder bane, dette slutter vi 
oss til som langsiktig mål. 

- Vi etterlyser et konsept med tyngre jernbanesatsing og mer moderat vegsatsing, hvor vegsatsingen 
har fokus mot kollektivtrafikk med buss og næringstransport. 

- Sårbarhet er for sterkt vektlagt, utløser ressurskrevende prosjekt tidlig i planperioden som forskyver 
viktigere tiltak, stiller spørsmål ved samfunnsøkonomisk nyttevurdering. 

 Det foreligger nå administrative innstillinger i begge fylkeskommunene, se vedlegg 4. Det 

framgår at det er vesentlige forskjeller. STFK viser til tidligere regionalpolitisk enighet med sat-

sing på bane mot nord og vegutbygging sør for Trondheim (pkt 2 og 3), NTFK ønsker ytterlige-

re tiltak ut over moderniseringskonseptet (24 mrd), spesielt for å forkorte reisetid med tog (pkt 2 

og 5).  NTFK peker spesielt på Kvithamar-Åsen angående vegbygging, STFK på hele strek-

ningen Trondheim-Steinkjer, med vekt på kollektivtrafikk og gods. STFK ønsker grundigere 

vurdering av bompengepotensialet, NTFK uttrykker aksept for delvis bompengefinansiering for 

veg/bane strekningen Trondheim-Steinkjer. NTFK har signalisert prioritering av dobbeltspors-

utvikling Trondheim-Stjørdal i første utbyggingsperiode, dette er ikke tatt opp spesifikt av 

STFK. 

 I sak RF 49/11 om regionale planstrategier kom rådmannsforum indirekte inn på utfordringene 

angående denne KVU-en. Det var et entydig signal fra rådmennene at det tilrås at Trondheims-

regionen er tydelig i vår høringsuttalelse i denne saken.  

 Daglig leder har justert tidligere utsendt utkast noe, og tilrår at uttalelse i henhold til vedlegg 5 

sendes fra AU som Trondheimsregionens høringsuttalelse. Jeg vektlegger spesielt at vi får fram 

tydelig prioritering av dobbeltspor Trondheim-Stjørdal og at veginvesteringer ses i sammenheng 

for hele E6 gjennom Trøndelag. Jeg mener at uttalelsen er konsekvent i forhold vårt samferd-

selspolitiske fundament og i samsvar med signalene gitt i Leksvikmøtet. Høringsfrist er innvil-

get utsatt til 15.12.2011, da er det også en mulighet å legge dette fram i Trondheimsregionen-

regionrådets møte 09.12.2011, men det vil ikke være mulig å få en behandling i kommunene i 

forkant.  

Vedlegg 4: Administrative innstillinger fra STFK og NTFK  

Vedlegg 5: Forslag til høringsuttalelse fra Trondheimsregionen, datert 16.11.2011. 

Forslag til vedtak: 

AU vedtar høringsuttalelse datert 16.11.2011. 

 

AU 37/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Sak I RF 35/11 ble det fastsatt at utkast til felles uttalelser til fylkeskommunale planstrategier for 

Nord- og Sør-Trøndelag sendes kommunene for behandling/kommentar før de tas opp som fel-

les uttalelser fra Trondheimsregionen-regionrådet i desembermøtet. Høringsfristen er 20. januar. 

Det kom opp såpass mange tunge synspunkt i rådmannsforum at det var grunnlag for å arbeide 

videre med Trondheimsregionens uttalelse. Det arbeides nå videre med denne, en arbeidsgruppe 

med rådmenn deltar. Hovedmomentene er at det felles planarbeidet i Trøndelag svekkes gjen-

nom at det nå utarbeides fylkesvise planprogram, videre at viktige ansatser til viktig felles poli-

tikk i forhold til tunge samfunnsutfordringer i gjeldende fylkesplan ikke videreføres. I tillegg 

var rådmannsforum svært opptatt av at regional transportplan, som planstrategiene henviser til, 

så langt ikke avklarer samlet prioritering av samferdselstiltak. Daglig leder vil orientere nærme-

re om det pågående arbeidet  i AU-møtet. Herunder hvordan vi tar opp saken i Trondheimsregi-

onen-regionrådets møte 09. desember. Vi rekker ikke forhåndsbehandling i kommunene. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak 

 

AU 38/11 FoU-strategi for Trøndelag – fokus på FoU-miljøenes betydning for kommunenes 

samlede virksomhet 
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Sak: Trondheimsregionen har i henhold til vedtak i næringsrådet NR 30/11 oversendt til kommunene 

grunnlagsdokument angående uttalelse til den foreslått FoU-strategien. Dette har fokus på 

Trondheimsregionens engasjement ut fra næringsplanen. Daglig leder vil imidlertid peke på at 

et annet aspekt i forhold til FoU-strategien er mulighetene i forhold til kommunenes samlede 

virksomhet. For eksempel potensialet som samarbeid med FoU-miljøene har i forhold til å for-

bedre og effektivisere ulik tjenesteproduksjon i kommunene. Jeg viser til orientering om regio-

nale forskningsfond i Leksvikmøtet, og for så vidt også ang OFU-kontraker fra LIV-nærings-

hage i samme møte.  

 Spørsmålet ble drøftet i rådmannsforum 08.11.2011 og det ble orientert om Trondheim kommu-

nes prosess i forhold til FoU-strategien. Det var klart positiv tilbakemelding i forhold til at te-

maet ble tatt opp, og en ønsket en videreføring, eventuelt i Trondheimsregionen-regionrådet. Jeg 

ønsker synspunkt fra AU på dette før jeg ev går videre på et opplegg. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

AU 39/11 Høyhastighetsprosjektet – orientering 

Sak:             Trondheimsregionen vedtok i møte 11. juni 2010 å utarbeide felles argumentsamling for etable-

ring av høyhastighetstog Oslo-Trondheim, herunder etablering av allianse med andre offentlige 

og private parter. Prosjektet inngår i strategisk næringsplan. Arbeidet har som mål at Strekning-

en Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett hvilket konsept som 

velges. Det skal snarest mulig etableres en påvirkningsstrategi med opplegg for kontakt mot be-

slutningstakere og premissgivere i saken, vider skal det utarbeides informasjonsmateriell.  

                    Daglig leder har engasjert Jens Maseng på deltid fram til januar 2012 for å gjennomføre/utvikle 

prosjektet. Han har så langt gjennomført søk av relevante samferdselspolitiske vedtak på stor-

tings- og fylkesplan, samt initiert dialog med deler av Trøndelagsbenken, fagforeninger, rele-

vante kommuner og organisasjoner. Jernbaneform Trøndelag og NiT er nære samarbeidsparter. 

Vi har også hatt en grundig gjennomgang av status i det nasjonale prosjektet i et halvdagsmøte 

med prosjektleder Tom Stillesby. Høyhastighetsutferdningen legges fram for samferdselsminis-

teren 25. januar 2012. 

                    Vi konstaterer at det over lang tid har foregått regional og politisk mobilisering for så vel Oslo-

Stavanger, Oslo-Bergen og sør-øst-alternativet. Vi registrerer at det også har dannet seg konflik-

ter i debatten knyttet til konkrete trasévalg, hvorvidt bygging vestover eller nordover skal priori-

teres først, og ikke minst ift. vurdering av realismen av en ev. høyhastighetsutbygging i Norge.  

                    I Stortinget er det i komitémerknad til Statsbudsjettet for 2010 og 2011 uttrykt: ”Komiteflertal-

let understreker at hastighetsdimensjoneringen for nye linjer og strekninger som kan tenkes å 

inngå i et framtidig høyhastighetsnett, skal være minimum 250 km/ timen”. Dette er førende for 

konsept i prosjektet. 

                    Parallelt med høyhastighetsutredningen skal det legges fram eget prosjekt om InterCity på Øst-

landet. De to prosjektene forutsettes samordnet. I IC-utredningen (fremlegges ultimo feb 2011) 

er samtlige traseer relevante for ev høyhastighetsutbygging. (Stortingets merknad: "IC-satsingen 

som ligger i NTP-forslaget, kan bli første steg i en framtidig høyhastighetsbane.”).  

 Det er ganske sannsynlig at IC-prosjektet prioriterer utbygging av bane med hastighet minimum 

250 km/t til Hamar. Viktige forutsetninger for Oslo-Trondheim som ev. første høyhastighets-

strekning i Norge er altså under avklaring i dette prosjektet, og Trondheimsregionen er av den 

oppfatning at vi sannsynligvis må tenke langsiktig gjennom å prioritere delstrekninger. IC til 

Hamar vil gi et godt utgangspunkt for videreføring mot Trondheim både i Gudbrandsdalen og 

Østerdalen. 

 Så langt er det en klar oppfatning hos oss at Trondheimsregionen nå ikke skal låse seg til konk-

rete trasevalg Trondheim-Oslo eller hastighetskonsept. Vi holder oss til mandatet om at vi skal 

være først uansett. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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AU 40/11 Realisering av fv 704 Sandmoen-Tulluan i fylkesvegplan 2014-19. 

 Klæbu kommune tok i rådmannsforum opp hvordan Trondheimsregionen kan arbeide for å ef-

fektuere sitt eget vedtak om attraktive regionale næringsarealer på Tulluan. I etterkant av møtet 

er det avklart at Miljøpakken er åpen for samarbeid om bom på Torgård med Miljøpakken.  

 Etter dette har ordfører og rådmann tatt opp med daglig leder at det i tillegg er en ny stor utford-

ring for prosjektet at SVV har gjort en kostnadsvurdering som gir utbyggingskostnader som av-

viker betydelig i forhold til tidligere kalkyle, som var 275 mill kr. Dette har framkommet i sty-

ringsgruppemøte for fv 407 18.10.2010, og er konkretisert i brev fra SVV 27.10.2011, hvor en 

anslår kostnad til 650-750 mill kr (se vedlegg 6). Prosjektet er inne i fylkesvegplanen med tidli-

gere kostnadsramme og forutsatt 75% bomfinansiering. Klæbu opplyser at STFK signaliserer at 

økt bevilgning i fylkesvegplanen er urealistisk. 

 Daglig leder har ikke mulighet nå til å vurdere realitetene i kostnadsoverskridelen og hvilken 

standard som vegprosjektet må oppfylle. Uansett vil jeg signalisere at en ny fv 704 har avgjø-

rende betydning for attraktiviteten av de store næringsarealene på Tulluan som er prioritert i 

IKAP. Dette må også sees i sammenheng med at arealplanvedtak i Malvik vanskeliggjør forut-

satt størrelse på arealet på Sveberg og at et stort næringsareal på Løvås er uaktuelt pga grunn-

forhold. Dette er utgangspunktet for at fv 704 som eneste fylkesvegprosjekt er tatt inn i Trond-

heimsregionens samferdselspolitiske fundament som et prioritert tiltak. Jeg vil også peke på at 

dersom prosjektet ikke realiseres i utbyggingsperioden 2014-19, blir muligheten for realisering 

senere vanskeliggjort av låneopplegget som fylkesvegplanen baseres på. 

 Klæbu kommune ved ordfører ber om at AU drøfter mulige former for påvirkning fra Trond-

heimsregionen i forhold til å realisere ny fv 704 i fylkesplanperioden 2014-19. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

Vedlegg 6: Brev fra Klæbu kommune til STFK datert 03.11.2011 med vedlegg. 

 

AU 41/11 Møteplan 2012 

 Vedlagt utkast til møteplan. Som det framgår foreslår jeg bare to møter i Trondheimsregionen i 

høstsemesteret. Alle AUs møter er på onsdager, ett unntak: Tirsdag 31. januar, pga KS-møte 1.-

2. februar. TR-møtet 22 juni kolliderer med Fosenregionen, kan ev flyttes en uke til 15. juni. I så 

fall er det gunstig å flytte AU-møtet noen dager tidligere. 

 Har lagt inn forslag til felles møte med alle kommunstyre/bystyre-representantene 26. oktober. 

Avventer å vurdere dette nærmere til vi har gjennomført kommunikasjonsprosjektet, men det 

kan være greit at en dag er avsatt, så jeg ønsker nærmere synspunkt på dette. 

Vedlegg 7:  Utkast møteplan 2012, datert 03.11.11 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt møteplan gis tilslutning.  

 

AU 42/11 Orienteringer 

- Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen: 
Utarbeidet, tas med til møtet  

- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene:  
Det blir tatt kontakt med fylkesmannens beredskapsavdeling for oppfølging av AUs drøfting 

i siste møte. 

- IKAP-stilling: 
Bare fem søkere, det må gjøres videre søk. 

- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet: 
Tema som rådmannsforum vil følge opp. 

- Fondsavsetninger i Trondheimsregionen: 
Daglig leder gir nærmere orientering i møtet. 
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- Silisiumsproduksjonen i Orkdal ble tatt opp i rådmannsforum:  
Orkdal kan trenge noe bistand vedrørende framtiden for silisiumsproduksjonen, som nå er 

kjøpt av stort tysk firma. Teknologien er utviklet med mye offentlig støtte, uten at det er 

noen klausul om at produksjonen skal være i Norge. Viktig for regionen at fabrikken forblir i 

Orkdal. Kan være et tema for neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet. 

- Forslag om evaluering av arbeidet i Trondheimsregionen:. 

Skal tas opp i rådmannsforum. Det er også drøftet i næringsrådet at det bør gjennomføres en 

status/evalueringskonferanse for næringsplanen. Jeg mener at en oppdatering/evaluering med 

næringsalliansen som gjennomfører vil være viktig for å holde trykk og engasjement oppe i 

næringsplanarbeidet. For øvrig bør vi se an resultatene i kommunikasjonsprosjektet i forhold 

til generell evaluering. Mulige knagger for dette er både oppfølgingssaken om Trondheims-

regionens virksomhet i de nye kommunestyrene (fastsatt i vedtektene) og det felles møtet for 

alle kommunestyre/bystyremedlemmer i 2. halvår 2012. 

 

AU 43/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Sak: Melhus kommune står for tur, og som møtested foreslås aulaen på videregående skole. Hoved-

sak blir at Røe kommunikasjon i henhold til framdriftsplenen legger fram sitt forslag til kom-

munikasjonsplatform og handlingsplan. Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 

- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon (Har ikke fått bekreftelse på deltakelse, jf e-post til 

noen av dere.) 

- Europakontoret (Hadde avtale med leder – men han melder tilbake at det ikke går likevel, da 

utsetter vi vel det) 

- Presentasjonsmateriale ang. samferdselspolitisk fundament, sammen med kort presentasjon 

av formidabel vekst i kollektivtrafikken – ingen utredening bare rask faktainformasjon. 

- Handlingsplan næringsplanen  

- Logistikknutepunktet: Jeg er i kontakt med JBV om det er aktuelt å orientere om JBVs lø-

pende arbeid. Jernbanedirektør Elisabeth Enger er på besøk her i 16.11.2011, jeg avventer 

tilbakemelding fra JBV etter dette. 

 

 Det kan se ut som vi ikke nødvendigvis får et veldig tett program, skal vi eventuelt sette kortere 

møtetidsramme eller vurdere å tilrettelegge for mer uformelt samvær? 

 

AU 44/11 Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 

 
  



 

Næringsråd 25.05.11 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 16.11.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 09.11.2011  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12 

Tidsrom: 16.11.2011, kl 12.00 – 15.00 

Innkalt: 
Næringsråd:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Trond Andersen, Sigmund 

Kvernes, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard, Erlend Myking 
Sekretariat:  Morten Wolden, Jon Hoem, Ove Snuruås 
Prosjektleder:  Børge Beisvåg 

Invitert til sak 35/11: Knut Røe fra RØE kommunikasjon 

 

Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse. 
 

NR 35/11 Kommunikasjon/branding prosjekt 

Sak: Knut Røe fra RØE kommunikasjon orienterer om kommunkasjons/branding prosjekt som nylig 
er startet. 

 
Forslag til vedtak: 
 

 Saken tas til orientering. 
 

NR 36/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 07.09.11 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 

 

NR 37/11  Vedtatt utviklingsplan 2012 

Sak: Jon Hoem orienterer om vedtatt utviklingsplan for 2012, herunder de økonomiske rammer. Å 
få på plass medfinansiering fra NTFK for de to nordtrønderske kommunene, likt det STFK bidrar 
med for de åtte sørtrønderske kommunene er en utfordring. 

  
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 

  

NR 38/11  Status handlingsplan 2011 

Sak: Prosjektleder orienterer om status for igangsatte tiltak. 
  
Forslag til vedtak: 
 

jmj
Tekstboks
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Næringsråd 25.05.11 
 

 Saken tas til orientering. 
 

NR 39/11 Kunnskapsnav 

Sak: Sigmund Kvernes orienterer om arbeidet med kunnskapsnav. 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Saken tas til orientering. 
 

NR 40/11 Internasjonal koordinator 

Sak: Det har vært dialog med Trøndelags Europakontor og innhentet erfaringer fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune om prosjekt med internasjonal prosjektkoordinator. Hovedhensikten er å in-
spirere og gi bistand i forhold til å frem søknader på internasjonal prosjektstøtte fra EU syste-
met. Koordinator i NT er en operativ ressurs for kommunene/næringslivet. I Nord-Trøndelag 
overgår innhentet prosjektstøtte kostnadene med prosjektkoordinatoren. For Trondheimsre-
gionens del bør hovedfokus være å få opp næringsprosjekter, men også prosjekter i regi av off 
aktører som vil bidra til næringsutvikling. Regionrådet er positive til å få opp en slik ordning. 
Finansiering av en slik stilling foreslås tatt fra ubrukte midler fra tidligere år, og vil ikke binde 
opp store midler fra årlig budsjett næringsutvikling i 2012 og 2013. 

  
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet gir tilslutning til å igangsette prosjekt med etablering av Internasjonal koordina-
tor for Trondheimsregionen. Prosjektet skal ha minst 2 års varighet. 

 

 NR 41/11 Avtale med UE 

Sak: Jon Hoem orienterer om foreslått samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Samarbeids-
avtalen omfatter finansiell medvirkning fra Trondheimsregionen for å øke satsingen på entre-
prenørskap for grunnskolene i Trond-heimsregionen. UE skal samordne dette med entrepre-
nørskap i det videregående skoleverket og høgere utdanning slik at dette framstår som et prio-
ritert samlet engasjement i Trondheimsregionen. 

 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet gir tilslutning til forslått modell for samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. 

 

NR 42/11 Forslag prosjekt Immaterielle rettigheter (IPR) 

 
 Sak:   Næringsforeningen i Trondheim har erfart et behov for økt fokus på "IPR"(Intellectual property 

rights) i trøndersk næringsliv - dette basert på indikasjoner som fremkom i spørreundersøkelse 
blant NiTs medlemmer gjennomført i 2009 og en masteroppgave ved NTNU i 2008. Det kan vi-
ses til en rekke eksempler der mye unødvendig ressursbruk og konflikter har oppstått som en 
følge av manglene fokus på og kunnskap om IPR. Trondheimsregionen har svært gode mulig-
heter til å lykkes med å få opp kompetansen på IPR. Det foreslås å få opp et prosjekt som skal 
bidra til at Trondheimsregionen drar fordel av at den nasjonale IPR-kompetansen fins her ved 
NTNU. Dette vil gi regionen en strategisk fordel i utviklingen og bevisstgjøringen av konseptet, 
samt tiltak for å styrke regionens næringsliv.  

     Kostnadsramme for forprosjekt er estimert til 215.000,-, og Innovasjon Norge har signalisert 
interesse for å bidra inn i et eventuelt hovedprosjekt, når en kommer på operativt nivå mot 
bedrifter. 

Vedlegg 2: Prosjektskisse forprosjekt IPR 



 

Næringsråd 25.05.11 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet gir sin tilslutning til at det igangsettes et forprosjekt på Immaterielle rettigheter. 
 

NR 43/11 Resultatindikatorer delmål SNP 

Sak: Senter for økonomisk forskning ved NTNU er kontaktet angående å få bistand til å identifisere 
de riktige indikatorer for måling av effekter av SNP. Samtidig har Sparebank1 SMN sammen 
med SINTEF laget et konjunkturbarometer som kan være dekkende for det vi ønsker å vite om 
status for næringsutvikling i Trondheimsregionen.  

Vedlegg 3: Skisse for utvelgelse av resultatindikatorer og oppbygging av database- ettersendes. 
Vedlegg 4:  Presentasjon av Konjunkturbarometeret utarbeidet av Sparebank1 SMN og SINTEF 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

NR 44/11 Statuskonferanse SNP 

Sak: Det nærmer seg to år siden Næringsalliansens arbeid med Strategisk Næringsplan var ferdig. Er 
det nå på tide å lage en større samling som har fokus på hva vi har oppnådd så langt og hva vi 
ikke helt har kommet i mål med? 

 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet gir sin tilslutning til å arrangere Statuskonferansen for Strategisk næringsplan 
våren 2012. 

 

NR 45/11 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 28.09.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-8 Dato 28.09. 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Gunnar Hoff Lysholm, Jon P Husby, Jon Hoem 

Forfall:  

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å kom-
me direkte til saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 

 Ingen merknader til innkallingen. 

AU 22/11 Referat/protokoll AU-møte 08.06. 2011 og Rådmannsforum 15.09.2011. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 08.06.2011 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 15.09.2011 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 08.06.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 15.09.2011 tas til etterretning. 

 

AU 23/11 Valgkomité for leder, nestleder og AU 

Fra møtet: Terje Granmo tok opp at Trondheim kommune skal sitte i AU. 

Vedtak: Som valgkomité for leder, nestleder og AU i Trondheimsregionen nedsettes: Terje Granmo 
(leder) og Jarle Martin Gundersen  

 AU gir som føring til valgkomiteen at Trondheim kommune skal sitte i AU. Dette bør innar-
beides i vedtektene. 

 

AU 24/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen  

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om prosessen. Gjennomgang av de enkelte tilbudene ble utdelt til 
medlemmene. Det er lagt vekt på god kunnskap om kommunal sektor og at prosjektet i ho-
vedsak skal gjennomføres innenfor eksisterende arenaer. Videre at det er viktig med analy-
se og identifisering av de aktuelle interessegruppene og kartlegging av dagens omdømme. 
Det skal konkretiseres arenaer og kanaler for å nå interessegrupper og belyses hvordan vi 
skal presentere oss. Leveransen skal inneholde en handlingsplan med anbefalinger om defi-
nerte tidfestede aktiviteter som skal gjennomføres. Det er kommet inn fire gode tilbud, 
daglig leder tilrår at vi går videre med Røe kommunikasjon. 

- AU støttet at prosjektet gjennomføres som beskrevet, og poengterte at god kommunika-
sjon må vektlegges tyngst.  

- Avklaring av interessegrupper er viktig. Det er naturlig å kjøre prosjektet nå i forhold til nye 
politikere. 

Vedtak: I henhold til utviklingsplanen gir AU tilslutning til gjennomføring av prosjekt for omdøm-
me/profilering/markedsføring, som beskrevet i saksfremlegget. Røe kommunikasjon enga-
sjeres som konsulent. 

   

http://www.trondheimsregionen.no/
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AU 25/11 Operative ressurser ut i kommunene: Forskere og studenter ut i bedrift – internasjo-

nal prosjektkoordinator – ungt entreprenørskap i skolen. 

Fra møtet:  - Daglig leder gikk gjennom næringsrådets drøfting om forskere og studenter ut i bedrift. Av-
talene om deltakelse med NTNU, HiST og SINTEF bør ha utgangspunkt i at også FoU-
institusjonene må delta med ressursinnsats i forhold til realisering av næringsplanen. Å kob-
le dette mot en internasjonal prosjektkoordinator vil gi synergier. Tradisjonelt er det de 
tunge FoU-institusjonene som utnytter EU-systemet gjennom Europakontoret, ved å koble 
dette ute i kommunene – mot både næringslivet og kommuneorganisasjonen, kan vi åpne 
nye muligheter. Trondheimsregionen tar sikte på en fellesavtale med Ungt entreprenørskap 
for alle kommunene, både vi og UE har stor tro på at dette blir vellykket. Skoleledere bør 
primært inviteres til egne møter med UE framfor møtet i Trondheimsregionen.  

- AU uttrykte full støtte til det skisserte opplegget og at dette er bra. 
- AU så positivt på et opplegg med nærmere kobling mot Europakontoret. Orkdalsregionen 

har besøkt kontoret, det er mye midler tilgjengelig, også via departementet i Norge. Utford-
ringen er å få mindre bedrifter med på dette. 

- Utvikling av ungt entreprenørskap er viktig og bør tas gradvis i forhold til å få alle skoler 
med, vi  bør prioritere å få gode eksempler raskt. Egne møter med rektorene er fornuftig, 
skoleansvarlige i kommunene kan inviteres til Trondheimsregionens møte. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Ungt entreprenørskap presenteres i Trondheimsregionen-
regionrådets møte 21.10.2011. 

 

AU 26/11 Drøfting - Introduksjon til de nye kommunestyrerepresentantene. 

Fra møtet: - AU sluttet seg til at det utarbeides informasjonsmateriell om Trondheimsregionen.  
- Regionalt samarbeid bør være tema i politikeropplæringen. Eksempelvis har Trondheim 

kommune invitert Berit Rian som leder i næringsrådet inn i sin opplæring.  
- Det er naturlig at Trondheimsregionen kommer i de respektive kommunestyrene og gir in-

formasjon om aktiviteten relativt snart. 
- AU ønsker et møte for alle kommunestyre/bystyre/fylkestingsmedlemmer i 2. halvår 2012. 

Ideer som det kan sees videre på er å legge et slikt møte på Gløshaugen med befa-
ring/informasjon – dette bør være interessant også for FoU-miljøet. Det ble videre pekt på 
mulighet for å ha en slik samling i sammenheng med Næringslivets hovedsamling, Manifes-
tasjon. Suksessbedrifter i forhold til FoU-næringsutvikling bør presenteres. Tyholttårnet ble 
framhevet som god arena for å oppleve Trondheim.  

Vedtak: Informasjonsmateriell om Trondheimsregionen utarbeides. 

 Det gis tilbud om presentasjon av Trondheimsregionen for de nye kommunestyrene. 

 Det arbeids videre med å arrangere felles møte med alle kommunstyre/bystyre/fylkestings-
medlemmer i 2. halvår 2012. 

  

AU 27/11 Kollektivtrafikk til Fosen 

Fra møtet: - Hurtigbåtsatsingen presenteres i møtet i sammenheng med byutviklingstiltakene på Brattø-
ra. AtB kan også redegjøre for busstilbud til Flakk. 

Vedtak: Saken legges fram i Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011. 
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AU 28/11 Oppfølging av samferdselspolitisk fundament – henstilling om tilrettelegging for kol-

lektivtrafikk 

Fra møtet: - Kommunene ønsker en vektlegging av kollektivtrafikk som omtalt, men AU påpekte at an-
svaret for og ressurser til regional kollektivtrafikk ligger hos fylkeskommunen. Kommunene 
skal tilrettelegge for aktuelle tiltak og infrastruktur.  

- Vi bør stå sammen i forhold til utvikling av regionale kollektivruter – koordinere og av-
stemme krav.  

- Det utarbeides presentasjon av samferdselspolitisk fundament hvor dette framgår.  
- Like viktig er å utarbeide en planmessig implementering av fundamentet mot andre aktø-

rer, både i forhold til å samordne oss med andre og å markedsføre/bekjentgjøre dette mot 
parter i NTP-arbeidet. 

- Takster for lokaltog ble tatt opp – må samordnes med busstakstene, dette har ikke tilfreds-
stillende framdrift i NSB. 

Vedtak: Kommunenes vektlegging av kollektivtrafikk følges opp i videre presentasjonsmateriale for 
samferdselspolitisk fundament. 

 

AU 29/11 Medvirkning fra Trondheimsregionen til kampflybase på Ørland 

Fra møtet: AU sluttet seg til at det utarbeids uttalelse angående etablering av kampflybase på Ørland. 

Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til uttalelse angående etablering av kampflybase på Ørland i 
samråd med fylkeskommunen og de berørte kommune. Uttalelsen legges ved innkalling til 
møte 21.10.2011.  

 

AU 30/11 Utviklingsplan 2012-15  

Fra møtet: - AU sluttet seg til at sak om evaluering er utgangspunktet for utviklingsplanen, det er derfor 
greit å legge saken fram i neste møte. Forslag sendes AU for gjennomsyn før utsending til 
Trondheimsregionen-regionrådet.  

- Det ble påpekt at valget ikke skal forsinke løpende prosesser, det er mange representanter 
som ivaretar kontinuiteten. 

- Det ble presisert at Trondheimsregionen-regionrådet forventer å få handlingsplan for 
Trondheimsregionen til behandling tidlig i 2012 – i samsvar med vedtatt årshjul. 

Vedtak: Utviklingsplan 2012-15 utarbeides i henhold til forutsetningene i saksframlegget. 

 

AU 31/11 Aktuelle saker i Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011 -  ut over de som 

er lagt fram i dette møtet:  

Fra møtet: - Erfaringer fra Leksvik om MC-klubbetablering tas opp i møtet 
- Impelloanalysen for Trondheimsregionen: 20 min presentasjon i møtet, kan utsettes der-

som tidsnød. 
- Orientering om regionale forskningsfond tas opp som sak. 
- Orientering om handlingsplan Strategisk næringsplan inngår i hvert møte. 
- AtB om ny anbudsrunde for regional busstransport tas opp som sak. Vi bestiller i denne 

sammenhengen en presentasjon og drøfting av utviklingsmuligheter for regionale ruter. 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjonen: Ola Borten Moe inviteres til desembermøtet.  
- KVU Logistikknutepunkt: Saken avventes. 
- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene: Saken avventes. 

AU oppfordrer rådmannsforum til å vurdere dette videre i forhold til felles kunnskaps- og 
erfaringsformidling mellom kommunene samtidig som en innhenter ekstern fagkompetan-
se. 

 

AU 32/11 Orienteringer 
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Fra møtet - FoU-strategi: Sekretariatet utarbeider grunnlagsdokument som brukes av både kommune-
ne, FoU-institusjonene og næringslivet. Kommunene kan supplere. Det ble tatt opp at det 
kan vurderes om FoU-kontaktene i kommunene inviteres til Trondheimsregionen-region-
rådets møter.  

- Uttalelse, fylkeskommunale planstrategier: Felles uttalelse fra Trondheimsregionen utar-
beides og sendes via kommunene for behandling i desembermøtet i Trondheimsregionen-
regionrådet. 

- IKAP-stilling: Daglig leder presenterte utkast til stillingsannonse. AU ga tilslutning til utfor-
ming som samtidig markedsfører Trondheimsregionen generelt. 

- Regional transportplan, KVU E6 Trondheim-Steinkjer og KVU Melhus-Oppland grense: 
Daglig leder følger opp disse med sikte på å vurdere behov for felles uttalelse. 

- Nyhetsfeed på hjemmesiden: Dette innarbeides på hjemmesiden. 
- Strategiplan mot organisert kriminalitet: Saksforslag ønskes presentert i møtet i Leksvik. 

AU tilrår at alle kommunene vedtar strategiplanen.  
 

AU 33/10 Eventuelt 

Fra møtet: Det var ingen saker til eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 08.11.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-10 Dato 14. november 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: Onsdag 08. november kl 1300-1600 

Til stede: Karin Øfsti (for Kjell Fosse), Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathri-
ne Lereggen, Ove Snuruås, Knut Dukane, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen (fra sak RF 51/11), 
Jon Hoem, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Kjetil Gotvassli fra Røe kommunikasjon (sak RF 
47/11)  

Forfall: Oddbjørn Ressem 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til mø-
tet, klikk her. 

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

Orienteringsvedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 07.09.2011 

 Vedlegg 2: Til orientering: Trondheim kommune: Saksprotokoll: Strategi for bekjempelse av kriminell virk-

somhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene – innstilling til 

bystyret. 

RF 46/11 Leder rådmannsforum 

Fra møtet: Kristian Rolstad redegjorde for erfaringer i siste periode. Det er klare fordeler ved at leder for 
rådmannsforum er rådmannen i kommunen til politisk leder.  

Vedtak:  Ordning med at leder for rådmannsforum er rådmannen i kommunen som i valgperioden har 
ordføreren som politisk leder gjøres permanent. 
Rådmannen i Midtre Gauldal tiltrer som leder i rådmannsforum i valgperioden 2011-15.  

 Knut Dukane overtok møteledelsen. 

 

RF 47/11 Referat fra møte 15.09.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 48/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Fra møtet: - Kjetil Gotvassli orienterte. Vil utarbeide en SWOT-analyse på grunnlag av spørreundersøkel-
sen som nå gjennomføres. Det ble poengtert at kommunikasjon henger sammen med og 
skal støtte opp under de andre programområdene i utviklingsprogrammet.  

- Jon Hoem stilte spørsmål om flere i kommuneadministrasjonene burde med i undersøkel-
sen. Møtet konkluderte med at dette er tilstrekkelig ivaretatt.   

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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 RF 49/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Fra møtet: - Jon Hoem innledet om forslag til regionale planstrategier og regional transportplan som var 
utsendt på forhånd. Vi bør spesielt påpeke at oppdelingen i fylkesvise planstrategier har 
svekket fellesskapet og styrken som ble etablert gjennom et felles Trøndelag. Det henvises 
til regional transportplan i forhold til planstrategier for transport, men RTP gir så langt 
mangelfulle svar. Utsendt utkast til uttalelse er ikke det endelige forslaget. Sigmund Knut-
sen orienterte kort om møtet om KVU Trondheim-Steinkjer på Stiklestad 27.10.11. Det er 
reaksjoner fra spesielt Innherred på Trondheimsregionens utgangspunkt. Trondheim kom-
mune og STFK hadde kolliderende møter og møtte ikke fulltallig. 

 - Kristian Rolstad påpekte mangel på sammenheng mellom flere KVU-er og Regional trans-
portplan, det er behov for å samordne dette. Kapasitetsproblemene er klart størst mellom 
Trondheim og Stjørdal. Roy Jervard uttrykte bekymring for at vi ikke skal finne felles løs-
ninger i Trøndelag. Må finne løsning på E6-sør. Nordover er presset størst på delstrekningen 
Trondheim-Stjørdal. Elin Rognes Solbu: Vi må drøfte strategi for å oppnå minimum av enig-
het i Trøndelag. Jon Hoem: Trolig viktig å vise tydelighet nå, finne ut når og hvor det er mu-
lig å finne kompromisser. Olaf Løberg: hvem er det trønderske ”vi” som skal bli enig? Ove 
Snuruås: Samarbeidet i Trøndelag og regionen peker for mye nordøstover, sett fra Orkdal. 
Trondheimsregionen må synliggjøre våre behov, være tydelige. Tror det blir vanskelig å bli 
enige i hele Trøndelag. Roy Jevard: Må stå på E6-sør og jernbane nordover. Kan ende opp 
med to fylkesplaner. Karin Øftsi: KVU-en har vært drøftet i Stjørdal. Stjørdal støtter priorite-
ring av E6 Trondheim-Stjørdal og at ulykkespunkt på Åsen må utbedres. Vi registrerer sterke 
krefter politisk i NT, vanskelig å bli enig. Stjørdal vil være del av Trondheimsregionen. Jon 
Hoem: Det kan jobbes videre med utgangspunkt i innspillene fra dette møtet, kan utvik-
lingsplan-gruppa supplert med Stjørdal være medspillere i forhold til et endelig administra-
tivt forslag? Olaf Løberg: Vi kan ha en ingress/innstilling i starten av uttalelsen. Kristian 
Rolstad: Politisk behandling i egne kommuner handler fortsatt i stor grad om egen kommu-
ne og ikke region/fylke. Vei, IKAP og flere slike saker kommer og utfordrer oss. Sigmund 
Knutsen: NT er svært tydelige, vår strategi bør være at vi også må være tydelige nå. Det var 
bred støtte i møtet til dette. Elin Solbu Rognes: Strategi bør ta utgangspunkt i saklig argu-
mentasjon ut fra felles mål om vei og bane, men også ut fra tidligere etablerte andre mål 
om klima og energi. 

Vedtak: Uttalelsen bearbeides. Utviklingsplangruppen supplert med Stjørdal bidrar i det videre ar-
beidet. 

 

RF 50/11 FoU-strategi for Trøndelag – fokus på FoU-miljøenes betydning for kommunenes 

samlede virksomhet 

Fra møtet: - Sigmund Knutsen orienterte om prosessen internt for å involvere alle kommunens tjenes-
teområder i arbeidet med regional FoU-strategi, se presentasjon. Det er viktig å bevisstgjø-
re om kommunenes behov for FoU for egen virksomhet, i tillegg til FoU for næringsliv og 
innovasjon.  

- Roy Jevard redegjorde for pågående FoU-prosjekter innen helseområdene hvor kommune-
ne er involvert. Ove Snuruås: Positivt at dette tas opp, bevisstgjør kommunene på viktighe-
ten av FoU for egen virksomhet. Det er FoU-institusjonen som i for stor grad definerer pro-
sjekt. Temaet bør tas videre til i regionrådet.  Elin Rognes Solbu: Kommunene må bli flinke-
re til å finne egne behov og gi forskningen mandat. Det som forslaget til FoU-strategi mang-
ler er noe av det viktigste, mellomrommet mellom offentlig virksomhet og frivilligheten. 
Dette er felles for kommunene. Olaf Løberg: Viktig å spisse videre behandling av temaet 
mot kommunenes behov for FoU. Roy Jervard: Kommunene må selv sette dagsorden for å 
få satt relevant forskning på dagsorden.  

Vedtak:  Daglig leder tar opp med AU om temaet skal følges opp i Regionrådet. 
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RF 51/11 Oppfølging av drøfting angående god nok kontakt mellom kommunene og Trond-

heimsregionens sekretariat i næringsplanen 

Fra møtet: - Børge Beisvåg innledet. Utfordring å jobbe tett nok sammen i gjennomføringen av strate-
gisk næringsplan. Hvordan styrke engasjementet? Hvor gjennomsyret er kommunenes 
næringsutviklingsarbeid av SNP? er det aktuelt med en status-konferanse? FoU-forum er 
viktig, men kan være stort i forhold til direktekontakt. Roy Jevard: SNP-arbeidet har gjort at 
vi blir bedre. Arbeidet krever tålmodighet. SNP som regional plan må omdannes til en lokal 
plan også. SNP bør rulleres og tas opp i nytt kommunestyre. Ove Snuruås: SNP har bidratt til 
bevisstgjøring av Orkdals næringsutviklingarbeid. Orkdal må hele tiden vite what’s in it for 
me? Vi ønsker flere treffpunkt. En konferanse som involverer alle kommunene er en god 
ide. Knut Dukane: Hva ønsker kommunene seg av prosjektdriver? Det bør de selv definere. 
Olaf Løberg: Paradoks: SNP er en regional plan, men det skal effektueres av den enkelte 
kommune. Karin Øfsti: Viktig for Stjørdal å vite hva som er i dette for oss, og samordne med 
Værnesregion-arbeidet. Erling Myking: Prosjektdriver bør fortsette å utfordre kommunene. 
Lage selvangivelser på nytt, prosjektdriver bør delta. Megling mellom FoU-miljøene og nær-
ingslivet viktig. Flere var inne på at ny selvangivelsen må  igangsettes. Børge opplyste at 
NAT vil igangsette dette. Det ble tatt opp om FoU-kontaktene bør innkalles til Trondheims-
regionen-regionrådet-møtene. Det var enighet om at dette ikke var nødvendig.   

Vedtak: Rådmannsforum uttrykker at oppfølging av SNP fungerer tilfredsstillende mellom sekretaria-
tet og kommunene. Ved behov om endring/misnøye meldes det gjensidig fra.  
FoU-kontaktene inviteres ikke fast til møtene i regionrådet.  

 

RF52/11 Møteplan 2012 

Fra møtet: - Skaun og Orkdal meldte at onsdager kolliderer med politiske møter. I sum er likevel onsda-
ger de beste dagene. Elin Rognes Solbu stilte spørsmål om vi bør evaluere varighet og inn-
hold i regionrådsmøtene. Jon Hoem: Ønsker å gjøre en oppfølging av spørreundersøkelse 
om innhold i møtene fra 2007 på nytt om ikke lenge. 

Vedtak: Møteplan datert 03.03.11 gis tilslutning.  

 

RF53/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 
- Europakontoret – leder kan komme 
- Logistikkknutepunkt kan være aktuelt tema 

Vedtak:  Rådmennene kan sende innspill til andre saker. 

 

RF 54/11 Orienteringer/spørsmål 

 Erfaringer fra Gauldalskonferansen v/Børge Beisvåg:  
100 deltakere, bra konferanse. Jon Hoem: næringsrådet har signalisert at i den grad det er mu-
lig bør regionale næringskonferanser samordnes og Trondheimsregionen involveres. 

 Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen under arbeid v/Jon Hoem:  
Brosjyren vil snart bli ferdigstilt, ppt-presentasjon vil følge med.  

 Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene. 
AU foreslår samarbeid om kompetanse/samordning. Jon Hoem: AU ber om at det administra-
tivt tas initiativ til å følge opp dette. Roy Jevard: Kommunene er nå pålagt gjennom ny forskrift 
å få beredskap på plass. Elin Rognes Solbu: Fylkesmannens ROS-analyse kan legges til grunn. 
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Oppfølging av klimautfordringene i fokus her.  
Daglig leder tar kontakt med fylkesmannen og vurderer dette.   

 Engasjement høyhastighetsprosjektet v/Jon Hoem:  
Jens Maseng er engasjert tre dager i uka i en periode til januar. Skal utarbeide påvirkningsma-
teriell og strategi for påvirkningsarbeidet. Roy Jevard: Hedmark fk har etablert sekretariat for 
arbeidet med høyhastighet. Vi bør ta kontakt. Odd Inge Mjøen orienterte om at elektrifisering 
Trondheim-Steinkjer har første prioritet når det gjelder togsatsing i STFK. Ove Snuruås: Desto 
viktigere at Trondheimsregionen tar et initiativ. Oppdrag fra Trondheimsregionen er at Trond-
heim-Oslo skal bli det først valgte konseptet uansett hvilket konsept som velges. 

 IKAP-stilling v/Jon Hoem:  
2. gangs utlysning ga bare fem søkere. Ønsker innspill på personer som evt kan lånes ut til 
IKAP-arbeidet. Olaf Løberg: Er det nødvendig med en slik stilling? Jon Hoem: Kommer ikke vi-
dere med oppfølgingen av IKAP uten å ha personalressurs, retningslinjene fastsetter at vi vide-
refører arbeidet senest sommeren 2012. Utlyser fast stilling, avtale med Trondheim kommune 
om delvis bruk av stillingen.  

 Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet v/Kristian Rolstad:  
Hvordan kan kommunene og fylkeskommunene samarbeide bedre om ulykkesforebyggende 
arbeid og trafikksikkerhet? Trafikksikkerhetsutvalgene i STFK konstituerer seg i desember, i 
NTFK har de startet opp. Konklusjon: Saken tas opp på neste møte. 

 Nyhetsfeed på hjemmesiden v/Jon Hoem: Vi arbeider fortsatt med å forbedre med mer treff-
sikre søkeord.  

 Fondsavsetninger v/Jon Hoem:Trondheimsregionen har nå betydelige fond. Dette er et nød-
vendig og godt utgangspunkt for de konkrete prosjektene: Forskere ut i kommunene, ungt ent-
reprenørskap, internasjonal koordinator med mer. Roy Jevard: Godt å ha en reserve. Ove Snu-
ruås: Vi bør bruke mer penger på markedsføring etter omdømmeanalysen som Røe nå gjør.  

 

RF 55/11 Eventuelt 

 Silisiumsproduksjonen i Orkdal v/Ove Snuruås:  
Orkdal kan trenge noe bistand vedrørende framtiden for silisiumsproduksjonen, som nå er 
kjøpt av stort tysk firma. Teknologien er utviklet med mye offentlig støtte, uten at det er noen 
klausul om at produksjonen skal være i Norge. Viktig for regionen at fabrikken forblir i Orkdal. 

 Forslag fra Olaf Løberg om evaluering av arbeidet i Trondheimsregionen settes opp som sak 
på neste møte.  

 Fv 704 Sandmoen-Tulluan v/Olaf Løberg: Ny vei er viktig for å få i gang næringsarealet i Tul-
luan (800 daa). Hvordan kan Trondheimsregionen arbeide for å effektuere sitt eget vedtak? 

Roy Jevard: Den enkelte kommune må selv være ansvarlig for gjennomføring i egen kommune. 
IKAP som grunnlag har vært svært nyttig for KPA-arbeidet i Melhus. Jon Hoem: I saken om ar-
beidet i Trondheimsregionen ble spørsmålet om engasjement i forhold til fylkesveger tatt opp. 
Det ble konkludert med at dette ikke var et primærområde. Men Samferdselspolitisk funda-
ment tilsier oppfølging av 704, den har stor betydning for attraktiviteten for Tulluan. Sigmund 
Knutsen: Prinsipielt bør Trondheimsregionen bidra i oppfølging av prioriterte prosjekter. Odd 
Inge Mjøen: Mener fv 704 var tema i Miljø-og transportpakken i går.    

 
 

 

Knut Dukane Jon Hoem 

leder rådmannsforum daglig leder 

 



Adminsitrative innstillinger fra fylkeskommunene til KVU Trondheim-Steinkjer: 

NTFK: 

Fylkesrådets innstilling til vedtak: 

1. Elektrifisering av Trønderbanen må realiseres snarest, dette er det enkelttiltaket som har høyest 

prioritet langs strekningen.  

2. Anbefalingen av moderniseringskonseptet støttes i hovedsak, men det må gjennomføres 

vurderinger av mulige supplerende tiltak i konseptet. Det er spesielt behov for å vurdere tiltak 

som muliggjør ytterligere reduksjon av reisetid med jernbanen på strekningen.  

3. Ved fastsetting av utbyggingsrekkefølge vektlegges redusert sårbarhet og økt sikkerhet på 

strekningen mellom Kvithamar og Åsen og økt kapasitet (dobbelsporparseller) på jernbanen 

mellom Trondheim og Stjørdal i fase 1.  

4. Delvis finansiering med bompenger aksepteres for transportløsninger veg/bane Trondheim- 

Steinkjer, og dette legges til grunn i videre planarbeid.  

5. Utbedring av infrastrukturen på strekningen må realiseres raskere enn KVU-arbeidet skisserer. En 

betydelig andel av den statlige finansieringen av investeringene må inngå i Nasjonal 

transportplan 2014- 2023.  

 

STFK 

FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 

1. Elektrifisering av Trønderbanen må realiseres snarest, dette er det enkelttiltaket som har høyest 

prioritet langs strekningen. 

2. Fylkestinget understreker betydningen av å videreføre de regionalpolitiske 

samferdselsprioriteringene med en satsing på bane nord for Trondheim og vegutbygging sør for 

Trondheim.  

3. Fylkestinget har vanskelig for å se at noen av de omtalte konseptene (unntatt 

jernbanekonseptet) i utredningen reflekterer de regionalpolitiske prioiteringene i punkt 2. Det er 

spesielt behov for å vurdere tiltak i de ulike konseptene som muliggjør ytterligere reduksjon av 

reisetid med jernbanen på strekningen. 

4. Det er viktig å gjennomføre tiltak på E6 for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet på 

strekningen Trondheim-Steinkjer, spesielt med tanke på gods- og kollektivtrafikk. 

5. Delvis finansiering med bompenger aksepteres for transportløsninger veg/bane Trondheim- 

Steinkjer, og dette legges til grunn i videre planarbeid. 

6. Det er nødvendig at det gjennomføres et grundigere arbeid som definerer hvor stort 

bompengegrunnlaget er på streknigen Trondheim-Steinkjer. Dette potensialet vil i stor grad være 

definerende for hvor store investeringer man kan få på strekningen. 
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UTKAST TIL AU 16.11.2011 

HØRINGSUTTALELSE FRA TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET  

KVU, TRANSPORTLØSNING VEG/BANE TRONDHEIM-STEINKJER. 

Trondheimsregionen har deltatt i referansegruppe for KVU-arbeidet angående transportløsning 

veg/bane Trondheim-Steinkjer. Statens Vegvesen har orientert Trondheimsregionen om arbeidet i 

møte 17.09.2010 og felles møte for formannskapene 04.03.2011.  

Regional samhandling 

KVU-en uttrykker at det er en regionalpolitisk vedtatt målsetting å redusere reisetiden mellom 

Trondheim og Steinkjer ned mot en time. Trondheimsregionen er bare kjent med at det er uttrykt et 

slikt regionalpolitisk mål i forhold til reisetid med Trønderbanen. Trondheimsregionen har støttet å 

redusere reisetiden med tog Trondheim-Steinkjer ned til en time som et langsiktig mål.   

Det vil også være viktige tiltak på veg som må ivaretas, men Trondheimsregionen ønsker at regional-

politisk enighet i felles fylkesplan om miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner opprett-

holdes gjennom en felles front. De to vedtatte strategiene i felles fylkesplan vektlegger bedre kollek-

tivtrafikk og utvikling av bane. Erfaringene fra siste NTP-prosess viser betydningen av et Trøndelag 

som står sammen. Dette må søkes videreført også i NTP 2014-23, som denne KVU-en er et innspill til. 

Behov, mål og krav 

Trondheimsregionen er enig i at det prosjektutløsende behovet er å styrke den felles bo- og arbeids-

markedsregionen. Trondheimsregionen ønsker regionforstørring, hvor hele bolig- arbeids- og service-

regionen utvikles og utvides.  Et godt utbygd og attraktivt kollektivtrafikktilbud er avgjørende for å 

håndtere økt transportvekst ved regionforstørring. Trondheimsregionens regionale utbyggingsmøns-

ter, fastsatt i IKAP, legger til rette for at flere kan benytte kollektive reisemidler. Det bygger på fyl-

kesplanens mål om å være en nasjonal rollemodell for et bærekraftig utbyggingsmønster.  

Trondheimsregionen er følgelig også enig i samfunnsmålet for prosjektet: 

 I 2040 er aksen Trondheim-Steinkjer i stor grad én arbeidsregion med et effektivt, pålitelig og fleksi-

belt transportsystem for personer og gods.  

Vi vil påpeke at målet også kunne ha reflektert miljøaspektet fra felles fylkesplan. 

Når mål avledes til krav, er det etter vårt syn lagt for lite vekt på å endre konkurranseflaten mellom 

tog og bil. Videre har sterk vektlegging av ”sårbarhet” i forhold til stenging av det nasjonale trans-

portsystemet ved ulykker på strekningen Stjørdal -Åsen utløst svært ressurskrevende prosjekt tidlig i 

planperioden (Forbordfjellet jernbanetunnel + 5 km 4-felts vegtunnel på Langstein mm). Trondheims-

regionen er ikke uenig i at det er behov for tiltak på denne vegstrekningen, men når dette skyver 

andre svært viktige investeringer ut i tid, må dette vurderes kritisk, spesielt i forhold til vegtiltak/veg-

standard.  Ulykker og annen stopp i tunnelene på E6 Stjørdal-Trondheim en større utfordring på veg-

nettet, både i forhold til pålitelighet/daglige forsinkelser og trafikksikkerhet. Dette uttrykkes også i  

KVU-rapporten (s. 106). 

Konseptene 

Trondheimsregionen etterlyser et konsept med tyngre jernbanesatsing og mer moderat vegsatsing, 

hvor vegsatsingen har fokus mot kollektivtrafikk med buss og næringstransport. De mest aktuelle 

konseptene: ”1 minus: Forbedringskonseptet” (Sum investeringer 14 mrd), og det anbefalte konsep-
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tet: ”1: Moderniseringskonseptet” (Sum investeringer 24 mrd) har begge 50/50 investeringsnivå på 

bane og veg.  

Vi stiller oss spørrende til metodikken når et konsept med prioritering primært rettet mot strekning-

en Trondheim-Stjørdal er forkastet fordi det er ønskelig at tiltakene skal ha virkning på hele strek-

ningen Trondheim-Steinkjer.  Det bør gjøres samfunnsøkonomisk nyttevurdering før et konsept even-

tuelt forkastes. Trondheimsregionen vil presisere at det er liten tvil om at transportsystemet mellom 

Trondheim og Stjørdal har de største utfordringene, både i forhold til kapasitet, pålitelighet og tra-

fikksikkerhet. Det er også et faktum at denne strekningen har desidert størst befolkningstall, tyngst 

befolkningstetthet og en befolkningsvekst som er tre ganger høyere enn for resten av strekningen. 

Utbyggingsrekkefølge 

KVU-prosjektet har prioritert konsept 1: Moderniseringskonseptet. Dette konseptet innbefatter i sum 

en meget høy standardheving både for bane og veg som vil redusere reisetid betydelig for begge 

transportformer og eliminere kapasitetsproblemer. Et slikt konsept vil selv med et meget høyt ambi-

sjonsnivå, etter all sannsynlighet ikke la seg realisere fullt ut i et 30-årsperspektiv. Følgelig vil fastset-

tingen av utbyggingsrekkefølge på enkelttiltak være det egentlige konseptet. Trondheimsregionen vil 

påpeke at det er uheldig at utbyggingsrekkefølge ikke har vært tema i de orienteringer som er gitt til 

Trondheimsregionen og i referansegruppen.  

Trondheimsregionen er av den oppfatning at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen må 

komme meget raskt, før nytt togmateriell innkjøpes.  Realisering av dette de nærmeste årene - med 

forskuttering gjennom et utbyggingsselskap - er en aktuell modell som nå avklares. En snarlig elektri-

fisering må gjennomføres i all hovedsak på eksisterende trase, og før Forbordfjellet tunnel er reali-

sert. 

Konkrete merknader til KVU-arbeidet fra Trondheimsregionen: 

I henhold til gjeldende regionalpolitisk enighet etterlyser Trondheimsregionen et konsept med tyngre 

jernbanesatsing og mer moderat vegsatsing, hvor vegsatsingen har fokus mot kollektivtrafikk med 

buss og næringstransport.  

Trondheimsregionen mener at rask elektrifisering Trondheim-Steinkjer og dobbelsporutvikling på 

strekningen Marienborg-Stjørdal, med kapasitet for kvartersfrekvens i rush, er de prosjektene som 

utvilsomt vil ha størst positiv effekt for transportsituasjonen. Disse prosjektene må komme i første 

utbyggingsperiode og prioriteres som viktigst av alle utbyggingsprosjekt i KVU for transportsystemet 

Trondheim-Steinkjer. 

Langs E6 mener vi at utfordringene er størst på dagens E6 mellom de to utbyggingsetappene i Trond-

heim og Stjørdal som nå realiseres. Vi vil peke spesielt på å forbedre framkommelighet for nærings- 

og kollektivtrafikk og pålitelighet/trafikksikkerhet i vegtunnelene.    

Trondheimsregionen ønsker realisering av Forbordfjellet tunnel og hensiktsmessige forbedringer på 

E6 på strekningen Kvithamar-Åsen. Disse tiltakene må imidlertid ut fra en samlet samfunnsøkonomisk 

nyttevurdering prioriteres etter elektrifisering Trondheim-Steinkjer og dobbeltsporsutvikling Marien-

borg-Stjørdal. Vegtiltak på strekningen Kvithamar-Åsen bør, på samme måte som for E6 Trondheim-

Stjørdal, prioriteres ut fra konkrete utfordringer og reelle behov. Regionalpolitisk enighet om E6 sør 

for Trondheim må ikke forrykkes gjennom å presse fram ressurskrevende vegtiltak Trondheim-

Steinkjer. Forbedringer på E6-sør vil komme hele Trøndelag til gode. 



Klæbu kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2350 Sluppen

7004 TRONDHEIM

Vår ref Saksbehandler/enhet Deres ref Dato
11 39-18-140 GSU/RÅD 03.11.2011

Innspil til behandlingen av fylkesvegplanen - Fv 704 Sandmoen-Tuiluan

Vi viser til vårt forhandsvarsel i brev av 25.10.2011.

Nybygging og/eller utbedring av Fv 704 er tatt med i gjeldende fylkesvegplan, med sikte pa
gjennomføring i perioden 2014-2019. Kostnaden er i plandokumentene satt til ca. 275 mill.
kr, og det er forutsatt en bompengeandel på 75 00.

Styringsgruppa for prosjektet, med representanter for Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim og Klæbu kommuner, har i møte 18.10.2011 drøftet standard og finansiering.
Statens vegvesen ga i møtet signaler om at nevnte ramme trolig er alt for liten til å bygge ny
god veg fra Sandmoen til Tulluan.

Statens vegvesen har gjort en grov kostnadsvurdering av to aktuelle løsninger. Kostnadene er
beregnet til henholdsvis 650 og 750 mill, kr, jf. vedlagte brev. Styringsgruppa er enig om at
god framkommelighet og trafiklcsikkerhet for alle trafikanter er viktige mål i prosjektet. Det
legges til grunn at mest mulig av strekningen skal ha fartsgrense 80 90 km/t.

Vi ser pa ny Fv 704 som et viktig og nødvendig prosjekt for bade regionen og Klæbu, og
anmoder om at kostnadsrammen endres til 750 mill, kr. Utover hensynet til trafiklcsikkerhet
begrunner vi dette med store framtidige trafikkmengder, og at vegen utløser næringsareal som
regionen har behov for. Arealer i Klæbu er i Interkommunal arealpian forutsatt som ett av de
store regionale næringsområdene. Vegen er også viktig for utnytting av potensialet for annen
utbygging, på areal som er uten større konflikter.

Med hilsen

~1L[/O/tq ~Ls€~~%
Jarle Martin Gundersen
ordfører

Vedlegg:
Statens vegvesen, brev av 27.10.2011, med kartvedlegg

Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Telefaks: E-post:
Postboks 200 Vikingvegen 8 72 83 35 00 72 83 35 01 postmottak@klabu.kommune.no
7541 KLÆBU 7540 Klæbu
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Kopi:
Styringsgruppa for planlegging av Fv 704
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE









 

Oversiktskalender 2012
Januar 2012
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Februar 2012
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April 2012
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Juni 2012
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Juli 2012
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August 2012
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September 2012
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Oktober 2012
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November 2012
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Desember 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48                  1  2
49   3  4  5  6  7  8  9
50  10 11 12 13 14 15 16
51  17 18 19 20 21 22 23
52  24 25 26 27 28 29 30
 1  31

 6  13  20  28  

 1. jan Nyttårsdag

21. jan Ingrid Alexandra, 8 år

 6. feb Samefolkets dag

12. feb Morsdag

14. feb St. Valentines dag

19. feb Fastelavn

21. feb Kong Harald, 75 år

25. mar Sommertid start

 1. apr Palmesøndag

 5. apr Skjærtorsdag

 6. apr Langfredag

   

 8. apr 1. påskedag

 9. apr 2. påskedag

 1. mai Off. høgtidsdag

 8. mai Frigjøringsdag 1945

17. mai Grunnlovsdag

17. mai Kr. Himmelfartsdag

27. mai 1. pinsedag

28. mai 2. pinsedag

 7. jun Unionsoppløsning

23. jun Jonsokaften

 4. jul Dronning Sonja, 75 år

   

20. jul Haakon, 39 år

29. jul Olsokdagen

19. aug Mette-Marit, 39 år

28. okt Sommertid slutt

31. okt Halloween

11. nov Farsdag

24. des Julaften

25. des 1. juledag

26. des 2. juledag

31. des Nyttårsaften

Kalender på webkalenderen.no v/Karl Skartveit, tlf.: 62 82 67 71. Printversjon pr.  3. nov 2011  

http://webkalenderen.no/
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